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RESUMO
Este artigo tem como finalidade analisar o processo de gestão do conhecimento a partir dos dados e a geração de
informações.  Para  tanto,  utilizou-se  de  uma  pesquisa  bibliográfica  que  verificou  o  processo  de  transformação  e
contextualização dos dados e sua relação com a gestão do conhecimento,  observando a função da informação no
processo decisório das organizações. Através desta reflexão verificou-se a importância da gestão do conhecimento para
eliminar os obstáculos da internalização e disseminação do conhecimento que surgem dos processos cognitivos dos
indivíduos envolvidos. Espera-se, através deste estudo, lançar luzes sobre a importância da renovação de processos de
informação; da qualidade da informação e dos processos para uma gestão do conhecimento eficiente.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão do Conhecimento; Dado; Informação; Comunicação; Organizações.

1 INTRODUÇÃO

O capital intelectual é um ativo intangível de grande importância em qualquer organização da
Sociedade  do  Conhecimento  na  qual  se  esteja  inserido.  Stewart  (1998)  afirma  que  o  capital
intelectual é o conhecimento, a propriedade intelectual, a informação e as experiências que podem
ser utilizadas para a geração de riquezas. A compreensão e gestão eficaz deste capital configura-se
como  um elemento  essencial  e  crucial  na  economia  e  no  crescimento  da  competitividade  das
organizações,  visto  que  atualmente  o  conhecimento  é  reconhecido  como  o  único  recurso
significativo, pois configura-se como o fator de produção pelos quais os outros podem ser obtidos
(DRUCKER,2002).

Este conhecimento, porém, não surge espontaneamente, mas é resultado de um processo de
transformação da observação dos eventos em matérias que possam ser utilizadas como base para
decisões.  Estes elementos – os dados – constituem um material  fundamental  para a criação e,
consequentemente, a gestão do conhecimento.  A transformação de dados em informação é um
processo  de  vital  importância  para  o  desenvolvimento  do  conhecimento  como  um  ativo  que
possibilite  a  obtenção  de  novos  elementos  para  a  construção  de  uma  sociedade  baseada  na
valorização do aprendizado e do potencial humano.

Nonaka (1991) define empresas de sucesso como empresas “criadoras de conhecimento”, ou
seja, aquelas que “de forma consciente, criam novos conhecimentos, disseminam-nos profusamente
em toda a organização e rapidamente os incorporam em novas tecnologias e produtos” (p.1). Neste
sentido, a Gestão do Conhecimento surge como uma abordagem que visa garantir a plena utilização
da base de conhecimento. Esta gestão é definida como uma coordenação deliberada e sistemática
dos fatores de produção das organizações para agregar valor através da reutilização e inovação das
práticas e do trabalho das pessoas nas organizações.

É o processo de transformação de dados em informações e de informações em conhecimento
que alavanca a sua utilização em benefício da sociedade. Neste processo, os elementos utilizados
devem possuir credibilidade e qualidade, avaliados de acordo com sua relevância e procedência. 
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Perante esta demanda, nesta pesquisa utiliza-se de pesquisa bibliográfica para analisar os
elementos que definem a utilização dos dados e da geração e trato da informação para a criação e
disseminação do conhecimento na organização. Através deste conhecimento, as organizações têm
a possibilidade de obter vantagem competitiva no mercado da Sociedade do Conhecimento.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 TRANSFORMAÇÃO DE DADO EM INFORMAÇÃO

Os termos “dado”, “informação” e “conhecimento” diferenciam-se entre si de uma forma, não
só estrutural como também como integrantes de etapas diferentes da gestão do conhecimento. Seu
uso sistematizado e eficaz gera o conhecimento, criando a compreensão e a internalização desta
matéria.

Os dados são, em suma, o elemento básico do conhecimento: brutos, sem significados e
desvinculados  com  a  realidade  (ANGELONI,  2003).  Podem  ser  de  natureza  qualitativa  ou
quantitativa, mas que necessita ser organizados,  agrupados,  categorizados e padronizados para
transformarem-se em informação (MIRANDA, 1999).

Apesar de serem elementos muito básicos, para serem considerados como conhecimento,
reunidos aleatoriamente, os dados necessitam de qualidade intrínseca. Esta qualidade garante a
confirmação de decisões e informações precisas. 

A informação vem do conceito de ‘dado’, visto que depende deste último como matéria-prima.
De fato, Angeloni (2003) afirma que as informações são os dados após analisados e devidamente
dotados de significado. Se os dados são tidos como elementos desvinculados com o contexto, a
partir do momento em que são tratados passam a possuir relevância, propósito e significado.

Entretanto, da mesma forma que o dado, considerado como a matéria-prima da informação,
necessita de qualidade, a informação também padece desta mesma necessidade. A informação,
segundo  Angeloni,  é  considerada  como  matéria-prima  para  o  conhecimento,  porém,  sua
compreensão e dimensão são subjetivas. Mesmo que a informação seja um conjunto de dados
dotados de significado, não são todos os conjuntos de dados que podem ser classificados como
informação.

Segundo Valentim (2005), apesar da conceituação de “informação” ser objeto de estudo de
vários autores, esta não pode ser considerada como um conjunto de dados sistematizados. Isto
porque, apesar de serem dotadas de significado, possuem uma característica pessoal para cada
indivíduo. De modo mais direto, Valentim afirma que “o que constitui informação para uma pessoa
pode não passar de dados para outra” (2005, p. 2).

McGarry (1999, p.4) atribui à informação características essenciais:

 Considerada como um quase sinônimo do termo fato; 
 Um reforço do que já se conhece; 
 A liberdade de escolha ao selecionar uma mensagem; 
 A matéria-prima da qual se extrai o conhecimento; 
 Aquilo que é permutado com o mundo exterior e não apenas recebido passivamente; 
 Definida em termos de seus efeitos no receptor; 
 Algo que reduz a incerteza em determinada situação.

Essas  características  apontam  para  a  informação  como  um  elemento  que  aumenta  a
compreensão sobre determinada matéria. Em conjunto, estes elementos caracterizam a informação
como um conjunto de dados sistematizados e dotados de contexto,  de fonte comprovada,  com
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complementação entre os dados que a constituem, obtida através de um relacionamento com o
ambiente externo, de múltipla aplicação e com qualidade baseada na resposta obtida pelo receptor.

Conforme afirma Angeloni (2003), dotar elementos de contexto não é um processo simples
quanto parece. Trata-se de um procedimento com múltiplas variáveis que interferem na codificação
e  decodificação,  causando  distorções  que  podem  ocasionar  problemas  no  processo  de
comunicação. Estas interferências referem-se principalmente ao modelo mental de cada pessoa,
visto  que cada indivíduo registra,  analisa e interpreta os dados e informações distintamente em
relação aos demais, baseando-se no seu conhecimento prévio e nas ferramentas que dispõe.

2.2 A GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA INFORMAÇÃO

Valentim  aponta  que  tanto  a  Gestão  da  Informação  quanto  a  Gestão  do  Conhecimento
possuem grande importância na tomada de decisões. Neste sentido, a Gestão da Informação (GI)
relaciona-se com a obtenção adequada da informação, analisando-se a forma correta, a pessoa
indicada, o custo e o tempo oportuno para que a decisão correta seja tomada (VALENTIM, 2002).
Rosseti e Morales apontam que “o sucesso do negócio está ficando cada vez mais dependente da
inovação e do conhecimento, que estão mudando as formas tradicionais de organizar negócios nas
empresas” (p. 126).

Davila  et alii (2013) afirmam que a criação do conhecimento se origina na informação.  A
informação, como conjunto de dados contextualizados, passa por um processo de transformação
através da capacidade cognitiva do ser humano, que,  ao processá-la,  adquire conhecimento.  O
indivíduo que utiliza o conhecimento na prática transforma-o em competência.

A  Gestão  do  Conhecimento  (GC),  segundo Valentim,  configura-se  como um conjunto  de
estratégias com a finalidade de adquirir, compartilhar e utilizar os ativos de conhecimento. Desta
forma,  a  GC estabelece fluxos  de  informação necessária  no  tempo e  formato  adequados  para
proporcionar a geração de ideias, solucionar problemas e tomar decisões (VALENTIM, 2002). A GI
portanto,  diferencia-se  da  GC  no  sentido  de  que  enquanto  a  primeira  preocupa-se  com  a
oportunidade  e  destinação  da  informação,  a  última  visa  eliminar  os  entraves  e  amenizar  as
dificuldades na busca e na disseminação destas informações, por todos os níveis organizacionais
das empresas.

O Conhecimento, portanto, sendo um ativo intangível da organização, passa a ser utilizado
como um recurso através da Inteligência Competitiva, que agrega valor à informação e fortalece seu
caráterestratégico  (VALENTIM,  2002).  Segundo  Choo  (2003),  esta  contextualização  permite  a
utilização da informação e proporciona uma vantagem competitiva. 

Na  concepção  da  utilização  da  informação  na  estrutura  organizacional,  destacam-se  três
áreas onde a informação assume papel fundamental: a utilização para dar sentido às mudanças do
ambiente  externo;  a  utilização  da  informação  para  gerar  mais  conhecimento  e  a  utilização  da
informação para tomada racional de decisões (CHOO, 2003).

Choo afirma que o uso estratégico da informação relaciona-se com a criação, organização e
processamento da informação através do aprendizado:

[...]  o  conhecimento,  mais  do  que  o  capital  ou  o  trabalho,  é  o  único  recurso  econômico
significativo da sociedade pós-capitalista, ou sociedade do conhecimento [..] A construção e a
utilização do conhecimento é um desafio para as empresas. Conhecimentos e experiências se
encontram dispersos pela organização e se concentram em geral em determinados indivíduos
ou unidades de trabalho. (CHOO, 2003, p.28)
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A Gestão do Conhecimento tem como função transformar a informação em ação para trazer
utilidade  ao  conhecimento.  O  conhecimento  está  sempre  em repositórios,  documentos,  rotinas,
processos,  normas,  etc.  A  GC desenvolve  formas  de garantir  que este  conhecimento  existente
permaneça na organização e esteja disponível sempre que se faça necessário (HARO et alii, 2014).

O Conhecimento, portanto, é o objeto central da GC, a partir do momento em que manifesta-
se como o resultado do processamento da informação pelo indivíduo que a recebe. Trata-se do
conjunto de crenças que os indivíduos possuem sobre as relações causa-efeito existentes no mundo
e na organização (DAVILA et alii, 2013). O Conhecimento manifesta-se de forma tácita ou explícita.

O conhecimento tácito, enquanto resultado de experiências e estudo, configura-se como um
conhecimento  subjetivo,  de  difícil  verbalização,  reprodução  ou  armazenamento  em  bases  de
conhecimento;  enquanto  o  conhecimento  explícito  pode  ser  codificado,  sistematizado  e
compartilhado, por ser de natureza declarativa (DAVILA et alii, 2013). Nonaka afirma que a distinção
entre ambos os tipos de conhecimento sugere quatro padrões básicos de criação de conhecimento
nas  organizações:  quando  o  conhecimento  tácito  gera  mais  conhecimento  tácito;  quando  o
conhecimento  explícito  gera  mais  conhecimento  explícito;  e  quando  ocorre  a  transformação  de
conhecimento tácito em explícito ou de explícito em tácito (NONAKA, 1991).

Ambos os tipos de conhecimento são parte fundamental  do conhecimento organizacional,
visto que a interação entre eles forma a espiral do conhecimento que apresenta as quatro etapas de
conversão: a socialização, na qual o conhecimento tácito é compartilhado entre os indivíduos; a
externalização, na qual o conhecimento tácito individual é disseminado em um grupo; a combinação,
na qual o conhecimento gerado na etapa anterior é difundido e sistematizado; e a internalização na
qual  ocorre  a  conversão  deste  conhecimento  recém-criado  em  conhecimento  tácito  da  própria
organização (DAVILA et alii, 2013).

Entretanto,  a  codificação  e  a  decodificação  são  processos  que  necessitam  de  uma
comunicação  eficaz  e  que,  portanto,  estão  sujeitos  a  ruídos  de  informação.  Estes  ruídos  são
obstáculos  que  prejudicam  as  etapas  de  conversão.  Angeloni  (2003)  enumera  alguns  destes
problemas:

 Existem diferenças entre o que queremos dizer e o que realmente dizemos; [...] o que
dizemos e o que os outros ouvem; entre o que ouvem e o que escutam; entre o que entendem
e lembram; entre o que lembram e retransmitem;
 As  pessoas  só  escutam  aquilo  que  querem  e  como  querem,  de  acordo  com  suas
próprias experiências, paradigmas e pré-julgamentos;
 Existem informações que os indivíduos não percebem e não veem; informações que
veem, e não ligam; informações que veem, e não entendem ou não decodificam; informações
que veem e usam; [...] que procuram; informações que adivinham;
 Nosso  estado  de  espírito  e  humor  pode  afetar  a  maneira  como  lidamos  com  a
informação;  as  abordagens  informacionais  normalmente  privilegiam  os  atributos  racionais,
sequenciais  e  analíticos  da  informação  e  de  seu  gerenciamento,  em detrimento  a  outros
igualmente importantes, senão mais, como os relacionados às abordagens intuitivas e não-
lineares. (ANGELONI, 2003, p. 18)

Estas observações remetem ao pensamento inicial da transformação do dado em informação
através da contextualização e da informação em conhecimento através dos processos cognitivos.
Por serem processos que dependem da subjetividade e da interação entre o indivíduo e informação
que recebe do ambiente que o cerca, a geração e disseminação de conhecimento são sujeitas a
diversos fatores, ligados à percepção ou metodologia que é empregada neste processo. 

A Gestão do Conhecimento, justamente por ter como finalidade a aquisição, armazenamento
e distribuição de conhecimento, torna-se essencial na identificação destes problemas e em saná-los.
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Os ciclos da GC são atividades que têm esta finalidade e que buscam a aplicação eficiente, alinhada
com os objetivos da organização (DOROW et al., 2015).

Apesar de existirem diversos ciclos de conhecimento,  o ciclo proposto por  Meyer  e Zack
apresenta cinco fases nas quais o trato dos dados e informações passam por um processo no qual a
comunicação  assume  um  papel  importante  na  criação  e  disseminação  do  conhecimento,
corroborando o que já foi relatado até aqui.

A composição do ciclo  de  Meyer  e  Zack é  feita  por:  aquisição de dados e  informações;
refinamento; armazenagem; distribuição; e apresentação. Estas etapas reforçam que a informação
utilizada deve ter qualidade para garantir a relevância do conhecimento, porém a frequência e a
linguagem em que a informação se apresenta são pontos fundamentais para garantir que o utilizador
esteja apto para utilizá-la. O conteúdo deve ser constantemente analisado para alcançar uma maior
padronização.  Entretanto,  cabe  ressaltar  que  todos  estes  processos  passam  por  constante
renovação,  assim  a  organização  não  atinge  um  estado  obsoleto  de  conhecimento  disponível
(DOROW et alii, 2015).

A  Gestão  do  Conhecimento,  por  meio  de  seu  processo  dinâmico  e  cíclico,  auxilia  o
conhecimento gerado a partir do processamento de informações, “fluir” de forma cíclica por toda a
organização, minimizando desperdícios de conhecimento por parte das organizações, que podem
ocorrer de dois modos: na recriação de conhecimento já existente, ou na não geração de novos
conhecimentos. Estas perdas podem decorrer de falhas ou ausência de Gestão do Conhecimento
nas organizações.

3 CONCLUSÃO

A sociedade  atual,  marcada pela  busca  acirrada de  competitividade,  dinamismo e  busca
contínua de permanência no mercado, o conhecimento torna-se o principal fator de diferenciação
competitiva, sendo o recurso crítico para o sucesso das organizações. 

A  criação  do  conhecimento  tem  origem  na  decodificação  de  dados,  dotando-os  de
significados  para  que  as  informações  possuam  relevância  e  possam  ser  grandes  aliadas  nas
tomadas de decisões.  Neste  contexto  a  Gestão do Conhecimento,  com seu objetivo  básico  de
alavancar o conhecimento individual e coletivo em benefício da organização, cria rotinas e modos
para  que  o  conhecimento  seja  disseminado  e  compartilhado  entre  todos  os  colaboradores  da
empresa, em diferentes níveis organizacionais e ambientes. 

Para que a Gestão do Conhecimento cumpra seu objetivo é fundamental que os gestores
organizacionais saibam com clareza quais são os dados utilizados em sua empresa, como estes
dados  são  transformados  em  informações  e  como  estas  informações  são  transformadas  em
conhecimento. 

Responder estas questões torna-se também um grande desafio para os profissionais que
trabalham  com  a  Gestão  do  Conhecimento  em  seu  objetivo  maior  que  é  o  de  auxiliar  as
organizações na tomada de decisões assertivas, visto que tais decisões, só podem ser realizadas
com base em dados, informações e conhecimentos válidos e bem interpretados. Através do bom
desempenho  dos  processos  cíclicos  da  Gestão  do  Conhecimento,  melhora-se  o  conhecimento
incorporado em produtos e serviços permitindo que as organizações conquistem novos mercados de
forma mais rápida e eficiente que os seus concorrentes.
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